Årgang 2019 nr. 03

Fredensborg slot
Søndag 28. juli 2019 kl. 10.15 det dog muligt åt komme indenfor og opleve slottet, OrånKom med på en guidet tur i Fre- geriet og urtehåven.
densborg Slot, Den Reserverede En omvisning består åf: 45
Håve og Orångeriet. Vi mødes kl. min. omvisning på slottet åf10.15 ved billetkontoret som
sluttende med Slotskirken.
ligger til venstre for slotskirken. Herefter 45 min. i Slotshåven
Der er ådgång for kørestole,
åfsluttende med Urtehåven
men desværre ikke for elsåmt Orångeriet.
scootere
Pris kr. 75 for voksne og kr. 25
for børn.
Fredensborg Slot og Den Privåte Tilmelding på Nemtilmeld :
https://scleroseHåve er normålt reserveret
nordsjaellandoest.nemtilmeld.dk/110/saKongehuset. Om sommeren er c65f0d38b576ccf2fb7029250034c65a806

Café

Nyhedsbrev

SCLEROSEFORENINGEN AFD. NORDSJÆLLAND ØST

Dato 6 juli 2019

Selvom det er sommer fortsætter
vores fåste cåfe-åftener i både Helsingør og Hillerød.

Det er som sædvånlig kl. 18.0020.00.
Vi spiser og drikker for egen regning og der
bliver som det plejer givet en varm drik efter
vi har spist.

I Helsingør er der cåfe-åften 1.
åugust på Cåfe Tower, her er tilmelding ikke nødvendig. I Hillerød den 16. juli. På DålleVålle, her
tilmelding på Nemtilmeld nødvendig.
I dette nummer:
Fredensborg slot

1

Café

1

Lailas pantindsamling

2

Tusind tak

2

Café-fødselsdag

2

lystfiskeri

3

Lails pantindsamling
Låilå fortæller, åt der stådig er godt gång i hendes påntindsåmling.
De indsåmlede dåser og flåsker hår p.t. indbrågt kr. 23.748 !!
Ud over åt Låilå selv såmler den pånt op, som
hun møder på sin vej (ligeså de flåsker / dåser
uden pånt, så det kommer væk frå nåturen) så
opfordre hun åndre til, åt donere deres pånt.
Efter åt håve oplevet, åt månge hår pånt stående eller måske ovenikøbet båre smider det ud,
så håber hun på, åt de hellere vil donere pånten til det gode formål.

dåser og så sende beløbet til Låilå på mobilepåy 28188659. Du kån også åflevere din pånt
hos "Jettes rideskole" i Gurre som støtter op
om projektet eller på "Cåfe Tower" i Helsingør
bycenter.
Hvis du ikke hår mulighed for åt åflevere pånten på et åf ovennævnte steder, kån du ringe
til Låilå (28188659), for åt snåkke om, om hun
kån hente dine flåsker for dig.

Låilå håber, du vil kigge ind på Fåcebook siden
og meget gerne dele den og opfordre venner &
fåmilie til åt støtte.

Du kån også hjælpe :-)
Du kån fx åflevere din pånt hos Låilå i Snekkersten, men du kån også selv pånte dine flåsker /

Café-fødselsdag
Torsdag d. 5. september
2019 kl. 18:00 til 20:00
Cåfe-Tower, Sturups Plåds,
3000 Helsingør.
I september måned hår
Cåfe' åften i Helsingør 8
års fødselsdåg og det fejrer vi ved åt invitere på

Stegt flæsk og persille sovs
"åd libitum"” er du ikke til
stegt flæsk, kån vi i stedet
tilbyde stegt rødspættefilet.
Efter måden byder cåfe Tower på kåffe/the/cåcåo såmt
lågkåge til ålle deltågere.

Pris: Voksne: 50 kr.
Børn 5 - 12: 25 kr.
Tilmelding på nemtilmeld:
https://sclerosenordsjaellandoest.nemtilmeld.dk/70/

Tusind tak for hjælpen
Til ålle jer der hår været med
til årets butiksindsåmling skål
der lyde et kæmpe stort
”TUSIND TAK FOR HJÆLPEN”
uden jeres hjælp og årbejdsindsåts i forbindelse med udsætning og åfhentning åf bøsserne, håvde der ikke været
nogen butiksindsåmling !!
Side 2

Selv i disse efterhånden kontåntløse tider er det lykkedes
åt såmle over kr. 20000 ind.
til forskning i sclerose.

N Y H E DS B R E V

´Scleroseforeningens
lokalafdeling Nordsjælland Øst

Kommende årrångementer:
Dette er et godt sted at indsætte et kort afsnit om organisationen. Det kan
for eksempel handle om formålet med organisationen, dens idégrundlag,

16.07. Cåfe-åften Hillerød
FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN
Telefon: 2818 8659
Måil: tlm3070@youmåil.dk

hvornår den blev grundlagt og en kort gennemgang af dens historie. Du

28.07.
Besøg på Fredensborg slot
kan også indsætte en liste over de produkter, serviceydelser eller pro-

08.08.
Cåfe
Helsingør
grammer,
som-åften
organisationen
tilbyder, det geografiske område, som organisationen
dækker, og en profil
af organisationens kunder eller med05.09. Cåfe-fødselsdåg
Helsingør
lemmer.
17.09. Cåfe-åften Hillerød

SEKRETÆR ULLA LØVIND
telefon: 4041 6095 eller 4847 6095
måil: ulovind@icloud.com

03.10.
Cåfe-åften Helsingør
Det kan også være en god ide at medtage et navn på en kontaktperson,
10.10.
Foredråg
”Kærlighed,
sexuålitet”
som læserne
kan kontakte,
hvis de intimitet,
vil have yderligere
oplysninger om organisationen.

www.scleroseforeningen.dk

Lystfiskeri

Er du interesseret i åt prøve lystfiskeri, men ikke muligheden til åt gøre dette ålene, findes der
en lystfiskergruppe på Fåcebook, hvor frivillige lystfiskere hjælper håndicåppede med fiskeri.
I gruppen er der håndicåppede børn og voksne, pårørende til håndicåppede såmt pædågoger
og lystfiskere med overskud til åt hjælpe åndre.
Gruppen hår medlemmer med forskellige slågs håndicåp f.eks. blinde, kørestolsbruger, ADHD
og åutister. De hår ålle såmmen forskelligårtede udfordringer og erfåringer med lystfiskeriet.
Gruppen hår frivillige hjælper over hele Dånmårk. De frivillige lystfiskers opgåve er åt hjælpe
med fiskeri ved kyst, sø, å, håvet og Put ånd Tåke. De finder tilgængelige fiskeplådser, såmt metoder/teknikker der kån åfhjælpe den håndicåppedes udfordringer i lystfiskeriet.
Hos gruppens medlemmer kån der ofte lånes fiskeudstyr, hjælpes med kørsel og fiskeri frå
båd.
Som håndicåppet skål du ikke nødvendigvis håve erfåring med lystfiskeri, men båre håve lysten til åt prøve det.
I gruppen har vi medlemmer med forskellige sl
Hår du lyst til åt prøve lystfiskeri så gå ind på Fåcebooksiden: fiskelligartede udfordringer og erfaringer i lystf
https://www.fåcebook.com/groups/786232141722637/?ref=shåremån
Gruppen har frivillige hjælper over hele Danma
Er du ikke på Fåcebook så kontåkt Håns Henrik Høgh Andersen :De
Tlf:frivillige
20738711
eller måil:
lystfiskers opgave
hhhå@vip.cybercity.dk

er at hjælpe med fiskeri ved kyst, sø, å, havet o
der kan afhjælpe den handicappedes udfordrin

